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ПРОТОКОЛ № 40 
 

Решение № 354 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 11.07.2018 год. 

На основание  чл.21,ал.2 и във връзка с чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с 13– за ; против – 0 ;  възд.се – 0  

ОбС: 

Общински съвет Струмяни реши: 

Приема СУ „Св.Паисий Хилендарски“ – с.Микрево да бъде включено в списъка на 

средищните училища в община Струмяни за учебната 2018/2019 година. 

 

             

Решение № 355 

От заседание на ОбС Струмяни, проведено на 11.07.2018 год. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, с 13 – за ; против – 0 ;  възд.се – 0  ОбС: 

1. Дава съгласие Община Струмяни да кандидатства за финансиране с проект 

„Реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности на 

територията на община Струмяни“ по процедура BG06RDNP001-7.006 – Площи  

„Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от 

общинско значение “ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

2. Потвърждава, че дейностите, включени в проект „Реконструкция и 

благоустрояване на площи за широко обществено ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на обществените потребности на територията на община 

Струмяни“ по процедура BG06RDNP001-7.006 – Площи  „Изграждане и/или 

обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно 

задоволяване на обществените потребности от общинско значение “ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014 – 2020г, съответстват на приоритетите на общинския план за 

развитие на община Струмяни 2014-2020.. 

3. Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, да 

осигури временно средствата от собствени/трети източници до възстановяването 

на разходите им от Програмата. Общата стойност на проекта възлиза на 400 000 

евро. Основна част от разходите по проекта ще бъдат предоставени за 

реконструкция и благоустрояване на площи за широко обществено ползване в 
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село Струмяни – между кв. 18 и кв. 21 по плана село Струмяни и в село Микрево 

- парк в кв. 29 и прилежащи територии, на територията на община Струмяни.  

4. Възлага на Кмета на Община Струмяни да проведе необходимите обществени 

поръчки за подготовка на проектното предложение и инвестиционен проект. 

Предварителните разходи са допустим разход и ще бъдат възстановени от 

програмата при одобрение на проектното предложение. 

5. Разрешава строителните работи в рамките на общинското имущество, включено 

в проекта, да се извършват по предварително одобрен инвестиционен проект. 

6. Потвърждава, че засегнатите имоти публична общинска собственост са: 

- Необременени със задължения; 

- Не са обект на съдебен спор за имота; 

- Не са предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


